
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
coNCElÇÃo DO MATO DENTRO - ESTADO DE MINAS GERAIS

EDTTAL DE GONVOCAçÃO PARA REGISTRO^DE CHAPA PARA ELEIçÃO
DA MESA DIRETORA PARA O BIENIO 202312024

o poDER LEGISLATIVO DO MUNICíPIO DE CONCEIçÃO DO MATO

DENTRO, por seu Vereador Presidente Wander Rosa de Santana, faz publicar

o presente edital que regulamenta a inscrição de chapas para concorrerem à

eleição da Mesa Diretora desta Câmara Municipal para o biênio 202312024, com

fundamento no artigo 64 da Lei Orgânica Municipal e artigos 8o,9o e 10 do

Regimento lnterno desta Casa.

1 - Disposições Gerais

1.1 - A eleição somente se dará por meio do registro de chapas integralmente

compostas e que sigam as exigências deste edital.

1.2 - A eleição acontecerá no dia 22 de dezembro de 2022, imediatamente

após o término da Reunião Ordinária agendada para o dia 22 de dezembro de

2022 às 15:00 horas, no Plenário Vereador Mozart Soares de Paula, da Câmara

Municipal de Conceição do Mato Dentro, nos termos do art. Bo e seguintes do

Regimento tnterno da Câmara (Resolução no B de 24 de novembro de 2020).

1.3 - A Comissão de Eleição nomeada pela Portaria no 6912022, terá os

seguintes membros:

1) Daniel Henriques da Silva Utsch

2) Danielle Cirino de Almeida

3) Sarah Santos Saldanha

2 - Da Composição e lnscrição das Chapas

2.1 - As chapas candidatas deverão estar previamente registradas na Secretaria

da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro.

2.1.1 - As Chapas deverão indicar um nome para cada um dos cargos da Mesa

Diretora, ou seja, Presidente, Vice-Presidente, 1o Secretário e 20 Secretário.

2.2 - O período de inscrição de chapas será no período de funcionamento regular

da Câmara Municipal, de 08h às 12=30 e de 13:30 às 17h entre os dias 15

(quinze) e 16 (dezesseis) de dezembro de 2022, conforme Cronograma
constante do Anexo l.

2.3 - É vedado o registro de chapas fora do período de inscrição a que se refere

o item 2.2.

2.4 - Não poderá concorrer na eleição chapa inscrita intempestivamente.
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2.5 - As chapas deverão preencher o requerimento constante do Anexo ll,
disponível na Secretaria da Câmara Municipal, assinado por todos os membros

da chapa, sob pena de recusa da inscrição pela Comissão de Eleição.

2.6 - A Comissão de Eleição deverá emitir recibo do requerimento de inscrição
de chapa, devidamente assinado, constando data e hora da entrega do

documento.

2.7 - Prevalece a última inscrição de chapa cujo membro já esteja inscrito em

outra chapa.

2.7.1 - Os membros da chapa prejudicada deverão ser comunicados pelos

membros da chapa superveniente e imediatamente pela Comissão de Eleição
por e-mail, por telefone e por mensagem do aplicativo "WhatsApp", para

poderem compor nova chapa, se assim o desejarem.

2.7.2 - Neste caso, para resguardar os Princípios da boa-fé e da Moralidade, o
período de inscrição de chapas se estenderá para o período de funcionamento
regular da Câmara Municipal, de 08:00 às 12:30 e de 13:30 às 17:00 horas
entre os dias 19 (dezenove) e 20 (vinte) de dezembro de 2022, não podendo

haver, neste período, inscrição de chapa cujo membro já participe de outra

chapa.

3 - Da Eleição

3.1 - O exercício do voto será por ordem alfabética, mediante chamada nominal
efetuado pelo secretário designado, conforme §1o do art. 9o do Regimento
lnterno;

3.2 - Considerar-se-á eleita a chapa que, no primeiro escrutínio, tiver alcançado
a maioria absoluta dos votos válidos dos membros da Câmara Municipal e, em

segundo escrutínio, estará eleita a chapa que tiver alcançado a maioria simples
dos votos válidos dos Vereadores presentes, conforme artigo 8o do Regimento
lnterno.

3.3 - Não serão computados os votos inválidos para os fins de eleição.

3.4 - Consideram-se votos válidos os votos dirigidos a (s) chapa (s) regularmente
inscrita (s).

3.5 - Consideram-se votos inválidos: o voto contra uma determinada chapa,

assim como votos nulos, em branco e abstenção.

4 - Da forma de votação

4.1 - A eleição da Mesa far-se-á por voto nominal e aberto, após observadas as

normas deste Edital e as seguintes exigências:
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4.1.1 - Clramad a para comprovação da presença da maioria absoluta dos

membros da Câmara;

4.1.2- Realização do segundo escrutínio se não atendido o quórum estabelecido

no item 3.2, decidindo-se a eleição por maioria simples dos votos válidos;

4.1.3 - Proclamação, pelo entfo Presidente, dos eleitos.

5 - Da lmpugnação do Edital

5.1 - Este Edital poderá ser impugnado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)

horas de sua publicação.

5,2,- A impugnação deverá ser analisada pela Comissão de Eleição dentro de

24 (vinte e quatro) horas do protocolo da impugnação. A análise poderá ser
prorrogada.para o primeiro dia útil subsequente, caso as 24 horas seguintes ao
protocolo se,ja dia não útil.

5.3 - O impugnante poderá apresentar recurso ao Presidente da Câmara

Municipal da decisão da Comissão de Eleição dentro de 24 (vinte e quatro) horas

a partir da notificação da clecisão, o qual terá 24 (vinte e quatro) horas para

decidir sobre o recurso.

6 - Das disposições finais

6.1 - Este Edital deverá ser interpretado em consonância com o Regimento

lnterno e a Lei Orgânica Municipal.

6.2 - Todos os pedidos de esclarecimento apenas poderão ser feitos por

vereador ou chapa, devendo ser formulados por escrito e protocolados na

Câmara Municipal.

6.3 - Tocjos os atos a que se refere esse edital deverão ser praticados em

observância ao horário regular de funcionamento da Câmara Municipal, das

08:00 às 17:00 horas.

Publique-se e divulgue-se o presente Edital.

Conceição do Mato Dentro, 05 de dezembrg
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ANEXO I

CRONOGRAMA

1 A análise poderá ser prorrogada para o primeiro dia útil subsequente,, caso

seguintes ao protocolo seja dia não útil.
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ITEM DATA

Publicação do Edital 0511212022

lmpugnação do Edital 06 I 1 21 2022 a 07 I 1 212022

Análise da lmpugnação do Edital pela

Comissão de Eleição

Em até 24horas após o protocolo da

impugnação1

Recurso contra a decisão da

Comissão de Eleição em razão de

lmpugnação indeferida

nnatisôão Recürso

Enr até 24horas apits a decisão da

Comissão de Eleição

rrn áié 24 hioras apó-s o p-rotocôto oo

recurso

lnscrição das chapas De 0B:00 às 12:30 e de 13:30 às

17:00 horas dcs dias 15112.12022 e

1611212022

Composição cle nova chapa se

ocorrência do previsto no ltem 2.7

De 08:00 às 12:30 e de 13:30 às

17:00 horas dos dias 1911212022 e

2011212022

Divulgação da (s) chapa (s) inscrita

(s)

2111212022

Eleição da Mesa Diretora para o

biênio 202312024

2211212022
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ANEXO II

REeursrÇÃo or truscnlçÃo DE cHAPA

Conceição do Mato Dentro/MG, 

- 
de de.2022.

À Ccmissão de Eleição

Em atendimento às disposições expressas no Regimento lnterno e na Portaria

n' 6912022, referente a Eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de

Conceição do Mato Dentro/MG - Biênio 202312024, apresentamos chapa com a

respectiva composição, para se habilitar à participação na Eleição, marcada para

ocorrer no proxim o dia 22de dezembro de 2022, imediatamente apos o término da

Reunião Ordinária agendada para o dia 2?-11212022 às 15:00 horas.

PROTOCOLADO ÉM J_12022, i\S
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CARGO DA MESA: CANDIDATO DA CHAPA ASSINATURA:

Presidente

Vice-Presidente:

1o Secretário(a):

2o Secretário(a):

MIN.

ASSTNATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ELEIÇÃO, -.--'



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
coNCElÇÃo Do MATO DENTRO - ESTADO DE MINAS GERAIS

PORTARIA6912022

NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO DE ELEIÇÃO E DA

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O rODER LEGTSLATTVO DO MUNICíPIO DE CONCEIÇÃO OO MATO

DENTRO, por seu Vereador Presidente, Wander Rosa de Santana,Íaz publicar

a presente PORTARIA, conforme a seguir:

Art. 1o Ficam nomeados os seguintes membros para compor a Comissão
de Eleição:

1) Daniel Henriques da Silva Utsch

2) Danielle Cirino de Almeida

3) Sarah Santos Saldanha

Art.20 A Comissão de Eleíção terá as seguintes atribuições:

I - fiscalizar o processo eleitoral para a Mesa Diretora que será eleita para

o mandato 202312024;

ll - emitir recibo do requerimento de inscrição de chapa, devidamente
assinado, constando data e hora da entrega do documento;

lll - negar registro intempestivo de chapa, emitindo nota de recusa

assinada por todos os membros, constando data e hora do protocolo do

requerimento;

lV - comunicar sobre o registro de chapa que prejudique chapa registrada
anteriormente, por e-mail, por telefone e por mensagem do aplicativo
"WhatsApp" para poderem compor nova chapa, se assim o desejarem, no prazo

do Edital;

V - comunicar a todos os vereadores o registro de todas as chapas por e-

mail, por telefone e por mensagem do aplicativo "WhatsApp", dentro de 24 (vinte

e quatro) horas do registro, de forma a dar transparência total ao processo

eleitoral;

Vl - decidir sobre impugnação do edital do processo eleitoral;

Vl - apresentar esclarecimentos, quando solicitado;

Vll outras atribuições de forma a resguardar os Princípios da

Transparência, da Boa-Fé Objetiva e da Moralidade no processo eleitoral.
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Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Conceição do Mato Dentro, 03 de dezembro de 2022.

Wander Rosa de Santana
Presidente
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